
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Посилення захисту прав працівників у разі порушення строків 
виплати заробітної плати 

 
Міністерство соціальної політики 29 жовтня оприлюднило проект Закону України ,,Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
захисту прав працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату 
заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця”. 
Зазначеним законопроект передбачено: 
- зобов’язання роботодавця сплатити працівнику пеню у розмірі облікової 
ставки Національного банку України за кожний день затримки понад 15 
днів; 
- надання права працівнику тимчасово припинити виконання роботи у 
разі затримки виплати заробітної плат належної працівникові, на термін 
більше 15 днів; 
- виплати працівнику компенсації у розмірі трьох середньомісячних 
заробітних плат (за останні 12 місяців), у разі порушення справи про 
банкрутство роботодавця чи припинення трудового договору у разі 
звільнення працівника до порушення зазначеної справи. 

При цьому максимальна сума компенсації не може перевищувати 
розміру трьох середніх заробітних плат працівника за 12 місяців, що передують місяцю в якому 
порушено справу про банкрутство чи припинено трудовий договір у разі звільнення працівника 
до порушення зазначеної справи. Максимальний розмір компенсації також не може 
перевищувати дванадцяти мінімальних заробітних плат станом на 01 січня відповідного року. 

Відповідно до законопроекту Держпраці отримує право висунення регресних вимог до 
боржників щодо відшкодування коштів, спрямованих на компенсацію заробітної плати, інших 
виплат у випадку неплатоспроможності боржника та задоволення їх в першочерговому порядку. 
Окрім того, передбачено внесення змін та доповнень до законів України ,,Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та ,,Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” щодо забезпечення виплати 
компенсації втраченої заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця у розмірі 
трьох середньомісячних заробітних плат працівника.  

На даний час проект закону направлено на погодження до зацікавлених органів 
виконавчої влади та сторін соціального діалогу. 

 
НБУ оприлюднив проекти постанов, які мають визначити нове валютне регулювання 

 
На своєму офіційному сайті 07.11.2018 НБУ оприлюднив проекти постанов, які 

визначають: 

Конкуруємо інтелектом 



№1: структура валютного ринку та правила торгівлі іноземною валютою та банківськими 
металами; 
№2: порядок розрахунків, операцій з купівлі та переказів іноземної валюти на території 
України та за кордон; 
№3:  транскордонне переміщення готівкової національної та іноземної валюти, банківських 
металів, а також цінних паперів в документарній формі банками, юридичними та фізичними 
особами. 

Зазначені постанови визначають норми валютного регулювання, що застосовуватимуться, 
коли Україна повністю перейде до вільного здійснення валютних операцій за принципом 
"дозволено все, що прямо не заборонено законом", відповідно до Закону України "Про валюту і 
валютні операції". Ці постанови, як і закон, частково запрацюють з 7 лютого 2019 року. До того 
часу валютне регулювання також буде частково здійснюватися в рамках тимчасових постанов, 
які визначатимуть: 
 №5:   перелік запроваджених заходів захисту та порядок їх застосування (антикризова 
постанова, що має тимчасовий характер); 
№6:  інші інструменти стабілізації грошово-кредитного ринку (резервування за валютними 
операціями), а також повідомлювальну систему збору інформації про валютні операції; 
№7:  порядок дотримання граничних строків розрахунків, встановлених НБУ. 

Визначені вище постанови наразі знаходяться на доопрацюванні, їх оприлюднення 
заплановано протягом місяця. 

Крім того, передбачено запровадження тимчасових актів, які будуть спрямовані на захист 
економіки і фінансової системи від кризових явищ і які визначатимуть загальний перелік 
заходів захисту для можливого застосування НБУ, критерії і порядок їх запровадження, умови їх 
подовження та дострокового припинення (постанова №4) 

Загалом нове валютне законодавство передбачає наступні основні кроки лібералізації: 
· Дерегуляція інвестицій за кордон – фізичні та юридичні особи  зможуть протягом 

перехідного періоду здійснювати інвестиції в рамках електронного ліміту, який не 
вимагатиме отримання будь-яких дозвільних документів, а згодом – взагалі без 
обмежень. 

· Спрощення проведення транскордонних валютних операцій для населення - 
операції на суму до 150 000 грн. не потребуватимуть документарного супроводу та 
відкриття рахунку, а для операцій з використанням платіжних карток цей ліміт взагалі 
буде скасовано.  

· Спрощення процедури купівлі валюти на міжбанківському ринку для юридичних 
осіб - операції на суми до 150 00 грн. не потребуватимуть документарних 
підтверджень.  

· Розширення можливостей для проведення операцій з банківськими металами – 
відповідні спеціалізовані компанії зможуть купувати банківські метали без обмежень 
та отримають право їх ввозу-вивозу через кордон, а фізичні особи зможуть проводити 
операції з банківськими металах в межах ліміту 150 000 грн. 

 
Щодо виплати робітнику робочих витрат 

 
Державної фіскальною службою була опублікована індивідуальна 

податкова консультація (лист ДФС від 23.02.2018 р. № 765/6/99-99-12-
02-03-15/ІПК), в якій, серед іншого, говориться, що працівник придбав 
товари для потреб юридичної особи за рахунок власних коштів, тобто 
роботодавець попередньо не видавав кошти під звіт, в зв'язку з чим сума 
коштів виплачених працівникові за зазначені товари обкладається 
податком на загальних підставах, тобто 18% ПДФО + 1,5% військовий збір. 
При цьому зазначена сума коштів не є базою нарахування єдиного 
внеску. 

Ця консультація викликала хвилю обурення у платників податків і 
бухгалтерів в мережі, так як практика виплати робочих витрат 



постфактум є усталеною. Ніякі зміни в законодавство з цього питання не вносилися, а податкова 
консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником 
податків, якому надано таку консультацію. Відповідно немає істотних підстав чинити так, як 
зазначено в консультації. 

Але, розуміючи специфіку роботи фіскальних органів, ми б рекомендували при наявності 
можливості видавати кошти під звіт. 
 
 

Мінекономрозвитку ініціює легалізацію криптовалюта в Україні 
 

Мінекономрозвитку ініціює прийняття Концепції державної політики у сфері віртуальних 
активів. Відповідний проект урядового розпорядження міністерство винесло на громадське 
обговорення. 

Метою Концепції є створення зрозумілих умов для ведення діяльності в сфері віртуальних 
активів і криптовалюти. 

Пропонується на законодавчому рівні визначити основні терміни, що стосуються 
віртуальних активів, таких як «криптовалюта», «віртуальні активи», «ICO/ITO», «Майнінг», 
«смарт-контракт», «токен». 

Концепцією передбачено: визначення правового статусу криптовалюта; визнання 
суб'єктів господарювання, що надають послуги з обміну криптовалюти на фіатні валюти, 
визнання провайдерів гаманців - зберігачів віртуальних валют суб'єктами первинного 
фінансового моніторингу; розробка спеціальних законодавчих актів щодо врегулювання 
використання віртуальних активів, смарт-контрактів і токенов, проведення ICO/ITO. 

Реалізація Концепції передбачена на період до 2021 року. 
 
 

В Украине могут появиться банковские сертификаты 
 

Депутаты собираются ввести банковские сертификаты - новый вид эмиссионных ценных 
бумаг, которые выпускают банки. Такой сертификат будет сочетать в себе свойства банковского 
вклада и ценной бумаги (законопроектом №9034). 

Предлагается определить, что банковский сертификат является ценной бумагой, которая 
подтверждает сумму требования к банку, равного номинальной стоимости соответствующей 
ценной бумаги, и право владельца банковского сертификата на получение по истечении 
установленного срока номинальной стоимости банковского сертификата и процентов (если 
выплата процентов предусмотрена), в банке, который его выпустил. Банковский сертификат 
является именной эмиссионной ценной бумагой, которая выпускается на определенный срок 
исключительно в бездокументной форме. Банковский сертификат может быть процентным (с 
выплатой процентов его владельцу) или дисконтным (будет приобретаться первым владельцем 
по цене, которая ниже номинальной стоимости). 
 
 

Руководитель может узнать о задолженности предприятия по ЕСВ онлайн 
 

Отныне на веб-портале Пенсионного фонда функционирует кабинет страхователя 
(работодателя), в котором можно узнать имеет ли предприятие задолженность  по уплате ЕСВ. 

Также в кабинете содержатся сведения об отчетности по уплате ЕСВ.  Работодатель может 
видеть замечания к его отчетам и рекомендации по устранению неточностей. 

Войти в кабинет работодатель может через электронную цифровую подпись. 
 
 
 
 
 



Президент України підписав так званий Закон «Маски-шоу стоп-2» 
 (законопроект №8490) 

 
Закон спрощує притягнення до відповідальності слідчого, 

прокурора за незаконне рішення про відкриття кримінального 
провадження,  яке скасоване судом. 

Цим Законом передбачається встановлення можливості іншої 
особи, права або законні інтереси якої обмежуються під час досудового 
розслідування, звернутися до слідчого судді з клопотанням про закриття 
справи, якщо минули всі терміни, встановлені для проведення досудового 
розслідування з моменту внесення відомостей про злочин до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру. 

Таким чином, за неправомірне переслідування бізнесу винні особи 
будуть нести відповідальність. 

 
 

Зміни щодо відновлення кредитування 
 

4  листопада 2018  року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо відновлення кредитування».  

Основні зміни до Цивільного кодексу України: 
- У разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг 

відповідальності боржника, такий поручитель несе відповідальність за порушення зобов’язання 
боржником виключно в обсязі, що існував до такої зміни зобов’язання. 

- Порука припиняється повним виконанням основного зобов’язання або якщо кредитор 
протягом строку загальної позовної давності не пред'явить позову до поручителя. 

- Зменшено строки пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців з одного 
року до 6 місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину або з дня, коли 
він дізнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на 
спадщину.  

Законом внесено зміни до Закону України «Про іпотеку» в частині переходу права 
власності на заставне майно.  

Для фізичних осіб встановлено, що після завершення позасудового врегулювання будь-
які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконання боржником - фізичною особою 
основного зобов'язання є недійсними, якщо інше не визначено договором іпотеки чи договором 
про надання кредиту чи договором про задоволення вимог іпотекодержателя. 

Для юридичних осіб після завершення позасудового врегулювання будь-які наступні 
вимоги іпотекодержателя щодо виконання основного зобов'язання є дійсними, якщо інше не 
визначено договором іпотеки чи договором про надання кредиту чи договором про задоволення 
вимог іпотекодержателя. 
 
 

5 найважливіших нововведень до Податкового кодексу у бюджеті 2019 
 

-Зниження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок з 1 липня 2019 року із 150 
до 100 євро. 

-Збільшення ставок екологічного податку з 1 січня 2019 року. Ставка податку за викиди 
двоокису вуглецю зросте з 0,41 грн./тонну до 10 грн./тонну з метою стимулювання підприємств 
до зменшення забруднення навколишнього середовища, а також наближення до ставок за 
викиди парникових газів в країнах ЄС. 

-Індексація ставок акцизного податку з тютюнових виробів на 9% з 1 липня 2019 року; 
-Удосконалення електронної системи контролю за обігом палива з 1 липня 2019 року, що 

дозволить збільшити надходження акцизного податку на паливо. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/898-15


-Збільшення ставок рентної плати за користування надрами для видобування нафти і 
конденсату на 2%: з 29%/14% до 31%/16% (в залежності від глибини залягання) та залізної 
руди на 0,8% з 8 до 8,8%. 

-Ставка рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшується на 50%; 
До кінця 2022 року буде продовжена норма, яка звільняє ввезення в Україну 

транспортних засобів, оснащених лише електродвигунами, від сплати ПДВ. 
З 1 січня 2019 року прожитковий мінімум встановили в розмірі 1853 грн., а мінімальну 

зарплату – 4173.грн. 
 
 

Оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів 
 

08.11.2018 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних 
засобів (№ 8497). 

Згідно із Законом ставка податку для відповідного транспортного засобу визначається за 
формулою:  

Ставка = Ставка базова х К двигун х К вік, де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 
штуку транспортного засобу. 

К двигун - коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна в куб. см на 
1000 куб. см; 

К вік - коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за 
роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку 
(для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного 
повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1, а для транспортних засобів, що 
використовувалися понад п'ятнадцять повних календарних років, коефіцієнт дорівнює 15). 

З першого дня набрання чинності Законом по 30 календарний день ставки податку для 
транспортних засобів визначаються із застосуванням коефіцієнта 0,5;  

з тридцять першого дня – із коефіцієнтом 0,75. 
У вартість розмитнення автомобілів також входять ще три платежі: ПДВ (20% від 

вартості), ввізне мито (10%) і збір до Пенсійного фонду (3-5% від вартості). 
 
 

З 2020 року скасовано для суб’єктів господарювання обов’язок складати та подавати 
до контролюючого органу окремий звіт про суми податкових пільг 

 
Кабінет Міністрів України закріпив рішення щодо скасування з 2020 року для суб’єктів 

господарювання обов’язку складати та подавати до контролюючого органу окремий звіт про 
суми податкових пільг. 

Сума податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання, буде здійснюватися 
контролюючими органами на підставі інформації, наявної в поданих такими суб’єктами 
господарювання податкових деклараціях (постанова від 31.10.2018 р. № 891). 
 
 

Зміни до Порядку зупинення/реєстрації податкової накладної/розрахунку 
 

Кабінет Міністрів України вніс зміни Порядку зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

Відповідно до внесених змін: 
- моніторингу не підлягають податкові накладні/розрахунки коригування (далі – ПН/РК), 

якщо обсяг постачання в ПН становить менш ніж 500 тис. грн, і керівник – посадова особа такого 
платника є особою, що обіймає аналогічну посаду менш ніж у 3-х платників податків і обсяг 
постачання товарів/послуг в поточному місяці не перевищує 50  тис.  грн на одного покупця –  
платника ПДВ; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/891-2018-%D0%BF?lang=ru


- РК, складені у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх 
постачальник; 

- змінено розмір розрахункових показників, які використовує ДФС України при 
моніторингу ПН. 

Постанова № 936 опубліковано в офіційному виданні «Урядовий кур’єр» від 10.11.2018 № 
212 і набула чинності 10 листопада 2018 року. 
 

Нова форма податкової накладної опублікована та 
застосовується з 1 грудня 2018 року 

 
Міністерство фінансів України затвердило зміни до форми податкової накладної та 

Порядку заповнення податкової накладної, затверджених наказом Мінфіну України від 
31.12.2015 р. № 1307.  

В новій редакції викладено форми податкової накладної та розрахунку коригування. 
Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його 

офіційного опублікування, крім абз. 2 п. 6 і п. 8 Змін до Порядку заповнення податкової 
накладної, затверджених цим наказом, які набирають чинності 01.01.2020. 

У виданні «Офіційний вісник України» за 06.11.2018 р. № 85 опубліковано Наказ № 
763, що означає набрання ним чинності з 1 грудня 2018 року. 
 

З 7 листопада 2018 року діють нові форми реєстраційних 
документів для отримання ЕЦП 

 
07.11.2018 набирає чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 

05.10.2017 р.№ 2155-VIII. 
В зв’язку з цим діють нові форми: 
- договору про надання електронних довірчих послуг; 
- реєстраційна картка для фізичної особи; 
- реєстраційна картка для юридичної особи. 
Нові форми реєстраційних документів для отримання послуг ЕЦП необхідно 

використовувати з 07 листопада 2018 року. 
Форми реєстраційних документів попереднього зразка будуть прийматися віддаленими 

пунктами реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС до 6 листопада 2018 року включно. 
Починаючи 07.11.2018 фізичні особи та суб’єкти господарювання приватного права 

можуть отримати електронні довірчі послуги від АЦСК ІДД ДФС виключно за їх особистої 
присутності. 
 

Щодо можливості підтвердження операцій первинним документом 
(актом приймання-передачі логістичних послуг), в якому не 

вказано період надання таких послуг 
 

Неістотні недоліки в документах,  що містять відомості про господарську операцію,  не є 
підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не 
перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської 
операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого 
складено документ,  зміст та обсяг господарської операції тощо (лист ДФС від 05.11.2018  р.  № 
4701/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). 
 

Оподаткування операцій з безоплатної передачі товарно-матеріальних цінностей 
 

У разі безоплатного надання товарно-матеріальних цінностей неприбутковій організації 
бухгалтерський фінансовий результат податкового (звітного) періоду підлягає коригуванню 
(збільшенню) на суму вартості таких товарів, безоплатно переданих протягом звітного 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/90612
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/122288
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/122288
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/112915


(податкового) року, яка перевищує 4 відсотки значення показника об’єкта оподаткування, 
відображеного у рядку 04 Декларації за попередній звітний рік.  

Якщо ж товарно-матеріальні цінності безоплатно надаються особам, що не є платниками 
податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків 
відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу (лист ДФС від 
05.11.2018 р. № 4700/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). 
 
 

Оподаткування податком на додану вартість операцій 
з отримання послуг від нерезидента 

 
Порядок оподаткування ПДВ операцій платника податку з постачання послуг 

безпосередньо залежить від виду послуг та місця постачання таких послуг. 
Суб'єкти господарювання,  у т.  ч.  і фізичні особи -  підприємці,  як платники ПДВ так і 

неплатники ПДВ, з метою нарахування ПДВ є особами, які відповідальні за нарахування та 
сплату ПДВ до бюджету при отриманні послуг від нерезидентів та їх представництв, які не 
зареєстровані платниками ПДВ. 

Отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване 
на митній території України, нараховує ПДВ за основною ставкою податку на базу 
оподаткування, визначену згідно з п. 190.2 ст. 190 Кодексу (п. 208.2 ст. 208 Кодексу). 

Фізична особа - підприємець, у т. ч. яка знаходиться на спрощеній системі оподаткування 
та не зареєстрована як платник ПДВ, що отримує послуги від нерезидента, місце постачання 
яких визначено на митній території України, є податковим агентом такого нерезидента в 
частині нарахування та сплати ПДВ до бюджету за такими операціями незалежно від суми 
здійснюваних операцій (лист ДФС від 15.11.2018 р. № 4831/Н/99-99-13-01-02-14/ІПК). 

 
 

У разі будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до нас: 
02098, м. Київ 

Вул. Дніпровська набережна, 3 
Тел.: +38 (044) 553 76 60 
Моб.: +38 (067) 501 01 41 

office@dmp.com.ua 
www.dmp.com.ua 
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